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Carazinho, 12 de novembro de 2010.

Excelenlíssimo Senhor,

Ver. Gilnei Jarré,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO140/10

Senhor Presidente:

.Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei

nO140/10, desta data, o qual Autoriza o Município a prestar serviço de terraplenagem a

Igreja Presbiteriana do Brasíl, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Anexamos Projet9 de Lei que propõe prestar serviços de terraple-

nagem a Igreja Presbiteriana do Brasil, a qual adquiriu terreno em nosso Municipio

de acordo com expediente recebido, cópia em anexo.

Atenciosas saudações,

IMD

CÂMARAMUMCIPAlDECARAZINHO
PROTOCOLO GERAL

N° gs'{L.I£

1 2NOV 2010

DEsnNAÇÃO'~

RECEEIDAEM'~



PROJETO DE LEI N.o 140, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2010.

Autoriza o Municipio a prestar serviço de
terraplenagem a Igreja Presbiteriana do
Brasil.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a prestar serviço de terraplena-
gem a Igreja Presbiteriana do Brasil, como incentivo à entidade, de conformidade com
a Lei Municipal n.o 5.581/01 e suas alterações.

Parágrafo único. Os serviços autorizados pelo caput deste' artigo serão
realizados em finais de semanas e feriados, sem prejuízo às atividades regulares do
município.

Art. 2° Serão de responsabilidade da igreja beneficiada, as despesas de
combustivel e demais trabalhos incidentes por ocasião da presente Lei.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 12 de novembro de 2010.
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Carazinho, Rio Grande do Sul, 01 de Novembro de 2010

No oficio de pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, venho solicitar .ao Senhor
:Préi'éito de Carazinho; Ayltün Magalhães, auxílio para- efetuar a- ação de'
terraplanagem em área que a comunidade presbiteriana adquiriu no município.

o terrenoiocaliza-se na Rua Antônio José Barlette, ao lado do número lO. Diante da
necessidade que- temos de. fortalecer e consolidar o trabalho presbiteriano' no-
município, pedimos ao SI. Prefeito sua contribuição para esta empreitada.

Sendo assim o for, o poder público estaria colaborando com o. alavancar da
construção do primeiro templo desta denominação mstóricano norte.do estado.
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Sem mais agradeço, rogando as bênçãos de Deus ao município e governantes de
Carazinho.
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Rev. Paulo T Foltran Kolorki
(iJ" Fones: 3331-4963~9182-9354
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